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“We zijn allebei in Amsterdam ge-
boren, op een paar honderd meter 
van elkaar”, zegt de 70-jarige Willem, 
“maar dat wisten we toen nog niet.” 
Willem hoorde de orgelklanken thuis 
waar zijn vader op een harmonium 
speelde en Annette kreeg als jong 
meisje pianoles van haar moeder. 
“Mijn zus kreeg ook les, maar die 
vond het niet leuk. Ik, daarentegen, 
was volgens mijn moeder niet bij de 
piano weg te slaan.” 

Opscheplepel en kerkklok
Willem studeerde orgel en muziek-
theorie aan het conservatorium in 
Amsterdam en Annette schreef zich in 
voor piano en muziekwetenschappen 
in Utrecht. Ook zij studeerde af aan 
het conservatorium in Amsterdam. 
Ze gaven soloconcerten in binnen- en 
buitenland, spelen quatre mains op 
zowel piano als orgel en namen cd’s  
op.  
Willem vertelt over een bijzonder 
voorval toen hij een jaar of zes was. 
“Het was zondagmiddag. We aten 
een warme maaltijd en mijn moeder 
tikte met de opscheplepel tegen de 
slakom. “Dat is dezelfde toon als 
de kerkklok,” zei ik. “Mijn vader 
controleerde het op zijn harmonium 
en het klopte, het was een B. Ik heb 
een absoluut gehoor. Annette ook, is 
dat niet bijzonder?”

Elektronisch geweld
Toen Willem negen jaar was, ver-
huisde het gezin naar de Samuel van 
Houtenstraat in Utrecht. “Het was 

een hele klap, ik was al mijn vriendjes 
kwijt en hier vonden ze mijn Amster-
damse accent maar raar. Ik had 
moeite met dat ‘Utregs’. Ik crosste 
met mijn fi etsje ook door Tuindorp-
Oost, dat destijds in aanbouw was. 
Op de middelbare school speelde ik 
in een bandje. Ik moest tegen het 
geweld van de elektrische gitaren 
en de drums op spelen, dus ging ik 
behoorlijk tekeer op de toetsen van 
de piano of het orgeltje. Mijn piano-
spel was daardoor weinig subtiel 
geworden, tot grote ergernis van 
mijn latere pianodocenten op het 
conservatorium. 
Zij hebben geprobeerd om mij dat af 

Het muzikale onthaal begint al aan de voordeur: de bel speelt bekende 
klanken uit de Turkse Mars van Mozart. We zijn hier voor een dubbel-
interview met Willem Poot en Annette Middelbeek, die in Tuindorp-Oost 
aan de Zwaardemakerlaan wonen. Willem en Annette zijn beiden 
getalenteerde, veelzijdige musici. 

Achter de voordeur van...

Het muzikale koppel Willem en Annette
quatre mains

Willem achter zijn kistorgel
Geen dag zonder Bach: het kistorgel is 
er klaar voor!
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Woon jij in Tuindorp-Oost en heb je een bijzondere baan, interessante 
hobby of unieke verzameling? Ken je iemand met een boeiend verhaal 
of heb je iets anders dat je met je met je wijkgenoten wilt delen? 
Laat het ons dan weten. We schrijven er graag een stukje over. 
Mail ons op redactie@tuindorpoost.nl

te leren. Hen is het niet gelukt, maar 
Annette wel!”

In de woonkamer staan een kist-
orgel en een klavecimbel. Willem 
demonstreert hoe de klankkleur 
verandert door het openen van de 
verschillende registers. “Bij concerten 
op een groot orgel bedient Annette 
de registers en als zij ergens een 
concert geeft, ben ik, indien nodig, 
degene die de bladzijden omslaat,” 
zegt Willem. “Als ik moet spelen met 
het kistorgel, zoals bij een uitvoering 
van de Matthäus Passion, dan wordt 
het orgel vervoerd in een grote, op 
maat gemaakte kist die we in de 
schuur opslaan. Ik moet daar dan wel 
een aanhanger voor huren.”

Magistraal geluid
De klankkleur van een orgel bepaalt 
mede welke muziekstukken geschikt 
zijn om er op ten gehore te brengen. 
Willem kreeg les op het wereld-
beroemde orgel van de St. Bavo in 
Haarlem. “Het dateert uit 1738 en 
Händel en de jonge Mozart hebben 
er destijds ook op gespeeld. De 
grootste pijpen zijn tien meter hoog.” 
Willems hart gaat echter uit naar 
het orgel in Oosthuizen in Noord-
Holland. “Het is beroemd tot ver over 
de grens, Amerikanen en Japanners 
komen ernaar luisteren. Het is een 
van de oudste orgels van Nederland 

– het stamt uit eind 15e of begin 
16e eeuw – maar vrijwel niemand 
in Nederland kent het. Het heeft 
een heel klein klavier, maar een 
magistraal geluid.”

Wasbak
Annette studeerde ook in het 
buitenland, o.a. in Parijs aan de École 
Normal de Musique. “Voor het 
examen moest ik, naast eigen 
gekozen stukken, een heel snelle 
prelude van Chopin spelen,” vertelt 
Annette. “Ik kreeg maar kort de tijd 
om die in de vingers te krijgen, maar 
toch slaagde ik als beste van 150 
kandidaten.” 

Annettes Ibach-vleugel en de les-
piano staan in de garage, die om-
gebouwd is tot leslokaal. De vleugel 
kan niet worden verplaatst. “Als ik 
optreed, is het altijd afwachten waar 
ik op moet spelen,” zegt Annette. 
“Maar soms, zoals in Tivoli Vreden-
burg, kan ik kiezen. Zij hebben ver-
schillende vleugels in opslag”. 
Annettes pianoschool Pianette be-
staat al bijna 30 jaar. “Tuindorp-Oost 
is dol op pianospelen. Ik heb wel zo’n 

50 tot 70 leerlingen uit de straat 
en de wijk lesgegeven. Ook nu gaan 
de lessen online of zo mogelijk fysiek 
gewoon door. In mei hebben we 
een handenwasbak in de tuin 
geïnstalleerd om het virus buiten de 
deur te houden. Ik ben sindsdien nog 
niet één keer verkouden geweest.”

Acht vingers
De agenda’s zijn sinds medio oktober 
leeg, omdat de concerten zijn 
afgelast vanwege corona. Ook de 
repetities van Willems ensemble 
‘Barok langs de Vecht’ en Annettes 
trio ‘Tricolore’, staan op een laag 
pitje.
Of ze er al aan denken om met 
pensioen te gaan? “Nee zeg!” roept 
Annette uit. “Een paar jaar geleden 
las ik een interview met een Duitse 
mevrouw van 106. Zij speelde nog 
elke dag piano, zij het niet meer met 
tien, maar met acht vingers. Dat gaan 
wij beslist proberen te evenaren.” 

Wil je Willem en Annette horen? Ga 
naar YouTube en tik ‘Willem Poot 
Oosthuizen’ of ‘Annette Middelbeek 
Rachmaninov’ in.  

Pianoles? Eerst handen wassen!

Binnenwerk van het orgel in Oosthuizen. 

Anette aan het inspelen voor een concert

Mogen wij een kijkje achter jouw voordeur nemen?
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Bijna de helft van de invullers zou 
ook wel iets willen betekenen voor 
het Wevehuis, zoals een activiteit 
organiseren, een cursus geven, helpen 
met de communicatie of vrijwilliger 
worden. ‘De enquête leverde ook al 
een aantal nieuwe bestuursleden op’, 
zegt Christa Tober enthousiast. 
Zelf is ze als lid van het bestuur 
verantwoordelijk voor de agenda en 
facturatie van het Wevehuis.

Wat is het Wevehuis?
Het Wevehuis is de buurtruimte van 
de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, 
Voordorp en Veemarkt. Er worden 
cursussen gegeven, zoals yoga- en 
meditatielessen. Je kunt er een lokaal 
huren voor een vergadering of voor 
een feestje. In 2013 is stichting Het 

Wevehuis opgericht en sindsdien is 
het buurthuis in zelfbeheer. Het wordt 
volledig gerund door vrijwilligers; de 
stichting ontvangt geen geld van de 
gemeente voor haar activiteiten.
Meer weten? 
Kijk dan op www.wevehuis.nl.

Nieuwe huisvesting nodig
Christa is als bestuurslid druk bezig 
om een nieuw onderkomen te 
zoeken, want voor de zomervakantie 
moet het buurthuis de huidige ruimte 
van basisschool De Regenboog ver-

“Helpen jullie ons om open te blijven?” Met die noodkreet verspreidde 
stichting Het Wevehuis eind vorig jaar een enquête over het belang van 
een buurthuis in de wijk. Met succes; ongeveer 140 mensen uit Voordorp, 
Tuindorp, Veemarkt en Tuindorp-Oost vulden de vragenlijst in. Iedereen 
– op één na – vindt het belangrijk dat het buurthuis er is en blijft.

WeveHUIS zoekt nieuw onderkomen

Christa Tober voor de 
huidige locatie van het Wevehuis

“Het moet een echt  
  buurthuis worden waar 
    je kunt samenkomen ”

laten. “De school wordt gerenoveerd 
en het hele gebouw een jaar ge-
sloten. Er is geen zekerheid dat het 
Wevehuis na die tijd weer terug kan 
komen. Ik ben daarom in contact met 
de gemeente en die helpt me met 
zoeken naar andere huisvesting,” 
vertelt Christa. Ze heeft een pand op 
het oog, maar op het moment dat 
deze Wijkkrant naar de drukker ging, 
was daar helaas nog niet meer over 
bekend. 

Koffi e, cursussen en belasting-
formulieren
Christa vertelt over haar toekomst-
plannen voor het Wevehuis. “Het 
moet een echt buurthuis worden 
waar je kunt binnenlopen voor 
koffi e, een plek waar je kunt samen-
komen. Waar naast cursussen en 
vergaderingen vrijwilligers kunnen 
helpen met het invullen van belasting-
formulieren. En waar je bijvoorbeeld 
boeken kunt ruilen.” Die plannen 
kan ze alleen realiseren als ze een 
geschikte nieuwe ruimte vindt.
“Ik ben nog steeds positief,” zegt 
Christa, “de enquête geeft hoop, zo 
veel mensen willen het buurthuis 
behouden. Kom op, denk ik, we 
moeten nu doorzoeken naar een 
locatie, dan zien we weer verder.”

Tips zijn welkom
Heb je een tip voor een pand waar 
het Wevehuis (tijdelijk) kan intrekken? 
Mail dan naar post@wevehuis.nl.
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Heb je veel aanspraak in 
Tuindorp-Oost?
‘’Ja absoluut,’’ geven zij beiden aan, 
‘’vooral van kinderen en andere 
hondenliefhebbers.’’

Is Tuindorp-Oost hond-
vriendelijk?
Zowel Remco als Pieter vinden 
Tuindorp-Oost hondvriendelijk gezien 
de vele grasveldjes en de nabijheid 
van het Noorderpark en de bossen.

Welke tips hebben jullie 
voor oriënterende honden-
eigenaren? 
Remco geeft aan dat je je goed moet 
realiseren dat het veel tijd kost en dat 
het ook extra kosten met zich mee-
brengt, zoals het voer, de spullen en 
de vaccinaties. ”Koop niet via Markt-
plaats maar laat je goed voorlichten 
door de offi ciële rasvereniging”, 
voegt Pieter toe.
Wil je jouw hond voorstellen aan de 
wijkbewoners via de krant? Neem 
dan contact op met onze redactie via 
redactie@tuindorpoost.nl

Remco is sinds half december 2020 
de trotse eigenaar van Sam. Pieter 
en zijn gezin hebben Harvey begin 
februari 2021 als nieuw gezinslid 
mogen verwelkomen.

Vanwaar een hond?
Remco: “Door corona heb ik meer 
tijd gekregen om voor een goede 
opvoeding te kunnen zorgen’’. 
Pieter had al geruime tijd de wens 
om een hond te nemen. “Sinds wij 
in Tuindorp-Oost zijn gaan wonen 
hebben we ook de ruimte in huis 
voor een hond.”

Vanwaar de naam?
”Sam is vernoemd naar de hond 
van mijn oom,” vertelt Remco 
enthousiast. Pieter is bij het zoeken 
naar een naam geïnspireerd door 
de serie Suits, waarin het personage 
Harvey een prominente rol speelt.

Hoe hebben jullie de keuze 
gemaakt?
‘’Mijn zoektocht begon in het asiel,’’ 
zegt Remco. Daar was de keuze 
echter zeer beperkt. Door veel te 
lezen is de keuze op een Boulab 
gevallen, vanwege zijn vriendelijkheid 
en slimheid. Pieter had al geruime 

Jonge honden gesignaleerd in Tuindorp-Oost!

tijd zijn focus op een Weimaraner, 
vanwege het tikje arrogante, stoere 
karakter – met wel een klein hartje – 
van dit hondenras. Met behulp van 
de offi ciële rasvereniging is hij in con-
tact gekomen met de juiste fokker. 
“Al was het zeker niet makkelijk om 
in aanmerking te komen voor een 
Weimaranerpup, gezien de grote 
populariteit van het ras”.

De laatste tijd zien we in de wijk steeds meer jonge hondjes. Hebben het 
coronavirus en de avondklok hier iets mee te maken? We vroegen het 
aan twee kersverse hondenbezitters: Remco Lusthuis en Pieter Lubberts.

Wetenswaardigheden over Sam:
Geboren: 12 oktober 2020 
Ras: Boulab (kruising tussen een 
Berner Sennen en een Labrador)

Wetenswaardigheden over Harvey:
Geboren: 3 december 2020 
Ras: Weimaraner 

Wist je dat...

Je wijkkrant wordt altijd door vrijwilligers rondgebracht. In onze vorige editie vertelde Ams 
over haar ervaring en deed ze een oproep. Dat bleek succesvol! Maar liefst vijf mensen 
meldden zich aan. Succes iedereen en fi jn dat jullie dit willen doen! 

Collega’s voor Ams

Harvey Sam
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Het idee voor de winkel ontstond 
in het voorjaar van 2020, toen de 
coronacrisis net was uitgebroken. 
Gulay zat in een behandeltraject na 
een heftige burn-out, Sinan werkte 
in de horeca. “Vanuit ons huis aan 
het De Vooysplantsoen zagen we 
veel ouderen vanaf de Jan van Galen-
straat naar de Albert Heijn lopen, een 
soort wereldreis voor hen,” vertelt 
Gulay. “Het deed me zeer om dat te 
zien. Ik had steeds de neiging om ze 
een stoel aan te bieden. Zo van: gaat 
u maar even zitten, dan doe ik de 
boodschappen wel.”

Ook een ontmoetingsplek
Tijdens een van hun vele wande-
lingen richting Park Voorveldse Polder 
zagen Gulay en Sinan de ruimte aan 
de Jan van Galenstraat 95, die sinds 
het vertrek van de kapperszaak leeg 
staat. Ze besloten het pand te huren 
en bouwden het eigenhandig in twee 

Sinds 1 augustus 2020 heeft de Jan van Galenstraat er een nieuwe 
winkel bij: Winkel Dichtbij. Een kleine supermarkt met als belangrijkste 
producten verse groenten, fruit en brood. Ook zijn er wijnen, kruiden en 
verse maaltijden te koop. Zeker op zaterdag staat er nog wel eens een 
rij voor de deur. “Er is duidelijk behoefte aan onze winkel,” zegt Gulay 
Aslan, die samen met haar man Sinan Camlibel de zaak runt. 

maanden om tot een winkelruimte. 
“Ik wilde graag weer als ondernemer 
werken en dat is op deze manier 
gelukt,” zegt Gulay.  

Winkel Dichtbij is wat hen betreft 
veel meer dan alleen een supermarkt. 
“We geven bijvoorbeeld ook wijn-
advies,” zegt Sinan. “En met onze 
maaltijden proberen we mensen 
kennis te laten maken met smaken 
die zij nog niet kennen.” Daarnaast 
vinden ze het belangrijk dat de 
winkel een soort ontmoetingsplek 
is. “Soms willen mensen gewoon 
even babbelen en dat kan hier,” zegt 
Gulay. “We merken dat mensen met 
plezier hier naartoe komen. Al die 
leuke reacties doen ons goed.” 

Reviews met vijf sterren
Inmiddels zijn het zeker niet alleen 
oudere buurtbewoners die de winkel 
weten te vinden. De klanten zijn van 

alle leeftijden, uit verschillende wijken 
in de buurt. De populariteit is ook 
terug te zien op internet. Alle reviews 
bij Google tellen tot nu toe het 
maximale aantal van vijf sterren. 
“Geweldige supermarkt. Ruim 
assortiment en ontzettend aardige 
eigenaars,” schrijft Ilona Braam bij-
voorbeeld. 

Wat er met de winkel gebeurt als 
de gemeentelijke verbouwplannen 
voor het gebied doorgang vinden, 
is nog niet bekend. Het gebouw 
waarin de winkel nu is gevestigd, 
zou plaats moeten gaan maken 
voor onder meer woningen en een 
discountsupermarkt. Gulay en Sinan 
komen graag in de eventuele nieuw-
bouw terug. “Afhankelijk van de 
huurprijs en van waar op dat moment 
behoefte aan is natuurlijk,” zegt 
Gulay. “Als er al een supermarkt 
komt, zullen wij eerder gaan na-
denken over een iets andere winkel. 
Maar dat is allemaal pas op zijn 
vroegst in 2023.”

Buurtbewoners blij met Winkel Dichtbij
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In de afgelopen weken gebeurde er veel. Te veel. De 
scholen bleven dicht, op het Museumplein verzamelden 
zich demonstranten, de ME rukte uit en de coronacijfers 
namen toe. Vervolgens begon het te sneeuwen. 
De scholen gingen weer open, in de achtertuin ver-
zamelden zich sneeuwpoppen, de strooiwagens rukten 
uit en het vertrouwen in de weldenkende medemens 
nam af. De avondklok werd ingesteld en daarna weer 
opgeheven. Tenminste, zo leek het even, en heel 
waanzinnig Nederland stond meteen te juichen; nu 
konden we toch maar mooi na 21 uur weer de straat 
op, om daar... tja, wat wilden we daar eigenlijk zo 
dringend gaan doen? In een cafeetje gaan zitten? Een 
hapje gaan eten? Welnee, de horeca was immers nog 
steeds gesloten. Winkelen dan? Ook niet, na 21 uur 
waren zelfs de supermarkten dicht.

Dus waar streden we ook alweer voor? 

Oh ja, het wandelingetje. Het inmiddels zo bekend 
geworden ‘ommetje’ dat zonder (corona)hond ineens 
een misdrijf was als je het om half tien ‘s avonds ten 
uitvoer bracht. Ineens bleek Nederland geen fi etsvolk, 
maar een wandelvolk te zijn. In tijden van nood leer je 
je landgenoten kennen. 

En toen – ironie van het lot – brak plotseling de lente 
uit, als het ware om het gevoel kracht bij te zetten dat 
wij mensen toch écht het recht hebben om naar buiten 
te gaan. De zon was immers gaan schijnen! En de zon, 
die gaat weliswaar voor niets op, maar die neemt ook 
niemand ons af. Vijftien graden was het ineens, ook 
op die ene zaterdag dat ik ging trouwen. Je leest het 
goed, beste wijkgenoot, trouwen. Midden in de corona-
crisis deden wij gewoon een gezellig Grapperhausje. In 
kleine kring, welteverstaan, want meer dan 30 gasten 
(inclusief wijzelf, de kinderen en de fotograaf, exclusief 
de trouwambtenaar, die telde in het kader van de 
coronalogica niet mee) mochten er niet bij aanwezig 
zijn. Allemaal netjes op anderhalve meter afstand, de 
kus compleet met mondkapje, maar zonder feestje, 
zonder omhelzingen en felicitaties. Gelukkig hebben 
we de foto’s nog. 

Eind van de middag togen we met z’n tweeën in ons 
trouwkloffi e weer naar huis en ‘s avonds zaten we ver 
vóór de klok van negenen weer netjes op onze in-
middels aardig doorgezeten bank. “Zullen we dansen?” 
vroeg mijn man onverwacht. In tijden van nood leer je 
je geliefden kennen. Natuurlijk zei ik ‘ja’. Niet alleen een 
dag, maar een compleet tijdperk om nooit te vergeten. 
Daar kun je de avondklok op gelijk zetten.

Evelyne Hermans 
woont met haar 
gezin in de wijk en 
schrijft in elke editie 
van de Wijkkrant 
een column over het 
leven en wonen in 
Tuindorp-Oost.

ONVERGETELIJK

Sandor Penninga woont sinds achttien 
jaar met zijn gezin in zo’n typische jaren 
‘60-doorzonwoning aan de Trooster-
laan. Hij startte in 2013 met verduur-
zaming. Na zeven jaar staat zijn teller 

op 300 m3 gas en 6000 kWh elektriciteit per jaar, 
inclusief het gebruik van zijn elektrische auto. 
Hoe kreeg hij dat voor elkaar?

De zeven verduurzamingsstappen van Sandor:

Stap 1: Vloerisolatie (2012)
“Het begon ermee dat de dames in huis koude voeten 
hadden en dus startten we met vloerisolatie. Er werd een laag 
piepschuimkorrels in de kruipruimte gelegd. Helaas leverde 
dat geen warme voeten op. Toen hebben we vanuit die kruip-
ruimte een laag purschuim tegen de onderkant van de vloer 
aangeplakt. Dat werkte wel.”

Stap 2: Dubbel glas (2014) 
“Alle ruiten werden vervangen door HR+ glas: geen beslagen 
ramen meer en een forse vermindering van het energie-
gebruik. Achteraf gezien had ik beter direct op HR++ glas 
kunnen overstappen. Dus als je nieuw glas aanschaft, kies dan 
het best isolerende glas dat nu verkrijgbaar is.”

Stap 3: Dakisolatie (2014) 
Sandor heeft het dak vooral van binnenuit geïsoleerd. Het pla-
fond van de tweede verdieping is tegelijk de vloer van de vlie-
ring. Die vloer is daarom verdikt en geïsoleerd. Daarnaast zijn 

Energiepionier aan de 

Voorzijde huis van Sandor
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houdt. De pomp kost €4500,-, maar 
ik kreeg er €1600,- subsidie op. Ons 
gasverbruik daalde van 1200 naar 
300 m3, een reductie van 75%.” 

Stap 7: Elektrische auto (2020) 
“Van de 6000 kWh energie die ik 
afneem, is 75% nodig voor het rijden 
van de auto. Ik rijd ongeveer 20.000 
km per jaar en dat betekent dat ik één 
tot twee keer per week moet opladen. 
Dat mag op de oprijlaan van mijn buur-
man, met mijn eigen thuislader. In de 
toekomst kan ik de accu van de auto 
gaan gebruiken als opslagpunt voor 
de energie die door mijn zonnepane-
len wordt opgewekt, maar niet wordt 
gebruikt. Zover is het nog niet.”

Met deze zeven stappen heeft Sandor 
zijn gasverbruik met 75-80% vermin-
derd. Hij betaalt nog ongeveer €100,- 
energie per maand en dat is inclusief 
de brandstof voor zijn auto. 

Wat is stap 8, Sandor?
“Nu ik over mijn eigen huis heb 
nagedacht, wil ik ook nadenken over 
verduurzaming van mijn straat of buurt. 
Daarom ben ik energie-ambassadeur 
bij ‘Energie U’ en ben ik, vanaf het 
volgende nummer van deze wijkkrant 
de nieuwe duurzaamheidsredacteur.”
 
In het volgende nummer van de wijk-
krant zal Sandor verder ingaan op de 
warmtepomp. 
Vanaf deze plaats wil de redactie Judith 
de Bruijn, die tot nu toe de artikelen 
over duurzaamheid voor ons schreef, 
hartelijk bedanken voor haar bijdragen!

 Troosterlaan

de dakkapellen geïsoleerd, van binnenuit, 
maar ook van buitenaf: er ligt onder de 
dakbedekking van de dakkapellen een 
isolerende piepschuimplaat. Daarmee is 
de hele schil van het dak geïsoleerd. 

Stap 4: Gevelisolatie (2015) 
Doorzonwoningen hebben nauwelijks 
een gevel, dus spouwmuurisolatie levert 
weinig energiebesparing op. Sandor zag 
toch kansen: “Onder onze grote ramen 
zitten houten platen waar veel warmte 
lekte. Onder deze platen is een drie 
centimeter dikke piepschuimplaat aange-
bracht. Dit zijn ook de plekken waar de 
radiator hangt, dus daar heb ik radiator-
folie aangebracht. De warmte verdwijnt 
nu niet meer in de muur maar straalt de 
kamer in.”

Inmiddels was het al veel warmer in het 
huis aan de Troosterlaan. Maar Sandor 
had de smaak te pakken en wilde echt 
toewerken naar een huis dat van het gas 
af is. 

Stap 5: Zonnepanelen en zonne-
boiler (2017) 
“Er liggen zes panelen op de noordoost-
zijde van het dak en aan de achterkant 
op het zuidwesten heb ik een zonneboi-
ler voor de verwarming van het douche-
water.”

Stap 6: De warmtepomp (2019)
“Ik was zeker overtuigd van het nut van 
een warmtepomp, maar het was een 
nieuw fenomeen en ik wilde wachten 
tot de kinderziektes eruit waren. Een 
warmtepomp produceert ook geluid en 
ik wilde met eigen oren horen of dat 
overlast zou veroorzaken. Toen ik daarin 
gerustgesteld was kwam er subsidie 
beschikbaar voor de aanschaf van een 
warmtepomp en heb ik de stap gezet. Ik 
koos voor de ELGA, een hybride warm-
tepomp die met behulp van de buiten-
lucht je huis op een stabiele temperatuur 

Dak met zonneboiler

Elga warmtepomp binnen

Warmtepomp buiten

Elektrische auto met paal

www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093

Naamloos-1   1 14-05-2020   11:15
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“Vooral rondom winkelcentrum De Gaard gebeurt het,” 
zegt wijkagent Tjerk Kramer, die samen met zijn collega 
Elmar van Bunnik bij de politie aanspreekpunt is voor de 
wijk. “We zien met name een duidelijk piek tussen vijf en 
acht uur ’s avonds. Mensen die snel even een boodschap 
doen en dan een laptop of tas in de auto achterlaten zijn 
het slachtoffer.”

Meer politiesurveillance in de wijk

‘Auto op slot, buit eruit’ is een advies dat bij menig parkeerterrein op een 
verkeersbord is te lezen. Dat advies is erg actueel in Tuindorp-Oost. De laatste 
tijd vinden relatief veel auto-inbraken plaats. Tijd om eens kennis te maken met 
onze wijkagenten.

Wijkagent 
Tjerk Kramer 
(rechts) en 
zijn collega 
Elmar van Bunnik

De politie surveilleert 
inmiddels wat vaker in de 
wijk en werkt zo af en toe 
ook met lokauto’s. Kramer 
heeft bovendien met zijn 
collega’s een aanvraag 
gedaan bij de gemeente 
om meer verlichting te 
plaatsen op plekken waar het erg donker kan worden, 
zoals op het parkeerterrein in de hoek van Obbinklaan en 
de Cohenlaan. 

Op heterdaad betrapt
De inspanningen van de politie hebben ertoe geleid dat 
de politie begin januari een aanhouding op heterdaad kon 
verrichten. “Dankzij mooie samenwerking met collega’s 
is het gelukt om twee autodieven op heterdaad te be-
trappen.” Op een video op de socialmediakanalen van de 
politie is te zien hoe drie politiewagens de auto van de 
dieven klemrijden bij het zebrapad dat van het parkeer-
terrein bij de Lamérislaan naar winkelcentrum De Gaard 
leidt. 
Volgens Kramer zijn inwoners van de wijk ook ‘een 
belangrijke spil’. “Want zonder buit geen inbraak,” zegt 
hij. “Laat niks in de auto achter. Ook niet in de kofferbak. 
Sommige dieven werken met scanners waarmee ze 
kunnen registreren of er apparatuur zoals een laptop in 
een auto is achtergelaten. En ze houden de parkeer-
plaatsen ook goed in de gaten. Ze zien dat je iets in de 
auto achterlaat en slaan gelijk toe als jij in de winkel bent. 
Het gaat supersnel.”

Bel 112
Als bewoners zien dat er mensen 
verdacht om auto’s heen lopen, naar 
binnen kijken en eventueel met een 
zaklamp naar binnen schijnen: 
bel dan 112, luidt het advies. “We komen ze graag op 
heterdaad aanhouden.” Ook voor andere verdachte 
situaties, als je je onveilig voelt of je onderbuikgevoel zegt 
dat er iets niet in de haak is, geldt: bel 112. Als verdachten 
niet (meer) in beeld zijn, dan kun je een melding doen via 
0900-8844. 

Melden heeft altijd zin, zegt Kramer. “Meldingen maken 
eventuele problemen inzichtelijk. Zonder meldingen 
‘bestaat’ het probleem niet, want we kunnen niet alles 
zelf constateren in de wijk. Dat geldt ook voor overlast van 
bijvoorbeeld groepen jongeren. Als jeugd ergens bezig is 
met lachgasballonnetjes dan kun je het beste 0900-8844 
bellen. Dit soort meldingen hebben niet de allerhoogste 
prioriteit, maar de rommel die deze groepen veroorzaken, 
levert wel een grote ergernis op. Als er op het moment 
van melden agenten beschikbaar zijn, dan zal de meld-
kamer deze zeker langssturen.”

Deze, niet te missen 
waarschuwing stond begin 
februari op de parkeerplaats
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Samen snoeien en onkruid 
wieden
“Bij de bouw van de huizen aan het 
Kouwerplantsoen in de jaren ‘60 
werd meteen een klassieke kruiden-
tuin aangelegd. Het moest de buurt 
een dorps karakter geven,” vertelt 
Pom Hoogstadt. De tuin werd na ver-
loop van tijd in bruikleen gegeven aan 
de buurtbewoners en sinds 1993 is 

Pom de beheerder. Hij regelde nieuwe 
planten en belde buren op met de 
vraag om samen het onderhoud te 
doen. Twaalf mensen deden mee. 
“We vergaderden twee keer per jaar, 
dat was altijd heel gezellig,” vertelt 
Pom. “Ik maakte een schema waarin 
elke twee weken, twee mensen ver-
antwoordelijk waren voor de kruiden-
tuin. Eén dag per jaar snoeiden we 
met z’n allen, met koffi e en koek 
erbij.”

Pom van de kruidentuin
“Wie ben jij?” vragen spelende 
kinderen op het Kouwerplantsoen 
aan hem. “Ik ben Pom van de 
kruidentuin,” antwoordt hij dan. Pom 
vertelt enthousiast over de plannen 

Heb je een takje tijm of rozemarijn 
nodig voor je avondeten, of wat 
citroenmelisse voor je kop thee? 
Loop dan even met een schaar naar 
het Kouwerplantsoen, want daar 
vind je deze kruiden naast onder 
andere salie, bonenkruid, laurier, 
venkel en dragon. De kruidentuin 
bestaat al lang, toch weet niet ieder-
een dat het een tuin voor de buurt 
is. Een tuin die bovendien al bijna 
dertig jaar door de bewoners zelf 
wordt onderhouden.

die hij heeft met de tuin. “Mijn idee 
is om er meer bloeiende eetbare 
planten in te zetten. Oost-Indische 
Kers smaakt goed op een witte 
boterham met roomboter en ook 
bosviooltjes zijn lekker, daar kun je 
thee van trekken. Krokussen horen 
ook thuis in de kruidentuin, het 
oranje stampertje is de basis van 
saffraan. Het zijn de eerste bloemen 
die bloeien in het jaar en dat is goed 
voor bijen en hommels.”

Losse klinkers, onkruid en 
rommel
De kruidentuin moet echter wel eerst 
worden opgeknapt. Het snoeien van 
de planten wordt niet meer goed 
bijgehouden, er liggen klinkers los en 

het onkruid gaat z’n gang. De jeugd 
gebruikt het bankje als hangplek en 
laat er rommel achter. “Van de vrij-
willigers uit de begintijd bleef 
niemand over. Iedereen werd lang-
zamerhand ouder, kreeg klachten 
of ging verhuizen,” zegt Pom. “De 
jongere generatie had geen tijd.” 
De gemeente knipt de buitenheg 
en sluit de buitenkraan af voor de 
winter en in het voorjaar weer aan. 
Buurtbewoners moeten zelf snoeien 
en onkruid wieden. “Ik onderhoud 
het contact met de gemeente,” zegt 
Pom, “maar er zijn meer vrijwilligers 
nodig om de tuin bij te houden.”

Wie helpt er mee?
Vind jij het leuk om samen met je 
buurtgenoten de kruidentuin op te 
knappen en een paar keer per jaar 
te onderhouden? Mail dan naar 
redactie@tuindorpoost.nl. 
“Wat plantenkennis is handig, maar 
hoeft niet, dat valt ook wel te leren,” 
zegt Pom. “Ik zou het erg leuk vinden 
als de kruidentuin blijft bestaan, het 
is zo langzamerhand toch wel een 
monumentje geworden.”

Kom knippen in de kruidentuin

Pom Hoogstadt tussen laurier en lavendel

De kruidentuin met op de voorgrond ezelsoor, in het midden rozemarijn en tijm, 
rechtsachter laurier en lavendel. De andere kruiden zijn op de foto niet (goed) te 
zien of moeten nog opkomen.
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regelmatig vijf tot tien merels tege-
lijkertijd te gast in de boom geweest. 
De halsbandparkieten dineren vooral 
in groepjes. Een nadeel van foera-
gerende vogels is dat ze zo slordig 
eten. Vooral de halsbandparkieten 
laten veel appeltjes op de grond 
vallen. We moeten regelmatig ons 

stoepje schoonvegen om geen plat-
getrapte, half opgegeten appeltjes 
onder onze schoenen mee naar 
binnen te lopen. Dus de bezem staat 
naast de voordeur. Maar we doen 
dat het graag voor onze gevleugelde 
gasten!”

Vogels spotten vanuit je voortuin: 
“Ik geniet er elke dag van”

In de bossingel langs de Winklerlaan, ter hoogte van de SO FIER-school, 
kun je veel vogels waarnemen. Helemaal nu: de bouwactiviteiten rond 
de school zijn klaar en nieuwe heesters zijn geplant in opengevallen 
stukken. Rinus Sommeijer vertelt.

“In het jaar 2020 heb ik veel tijd ge-
had om zittend in ons voortuintje aan 
de Winklerlaan door te brengen. We 
wonen al sinds 1988 in deze straat. 
Vanuit mijn tuinstoel kan ik volop 
genieten van de vogelfauna om ons 

huis en vooral in de bossingel rond 
de SO FIER-school tegenover ons. Ik 
geniet altijd van de zwartkoppen: 
in de begroeiing langs de straat en 
rond de school zitten er een stuk of 
drie, die fantastisch tegen elkaar in 
kunnen zingen. Een zingende rood-
borst is ook een favoriet. En niet te 
vergeten: de tuinfl uiter. We hebben 
gelukkig ook weer merels en natuur-
lijk volop mezen om ons heen.

Vogels die ik zoal heb waargenomen 
in de Winklerlaan: ekster, gaai, 
groenling, grote bonte specht, hals-
bandparkiet, heggemus, houtduif, 
kauw, koolmees, pimpelmees, staart-
mees, merel, nachtegaal, roodborst, 
sperwer, tuinfl uiter, tortelduif, vink, 
winterkoning en zwartkop. 

In sommige jaren kun je tot laat in 
de avond vanuit het bosje aan de 
rand van de naburige volkstuin De 
Driehoek loeihard een nachtegaal 
horen zingen. Het gezang van de 
braamsluiper die daar ook zit, reikt 
helaas niet tot onze voortuin.

In mijn kleine voortuintje staat een 
fl inke sierappelboom. Elk voorjaar 
bestuiven vele bijensoorten de 
prachtige bloemen, zodat we later 
in het jaar mooie rode appeltjes 
hebben. Deze zijn geliefde winterkost 
voor houtduiven, halsbandparkieten 
en merels. Afgelopen januari zijn er 

Houtduif in de sierappelboom

Merel met appeltje.foto: Luc de Bruijn

Appeletende halsbandparkiet

Vrouwtjes-merel in de sierappelboom

Wist je dat...

Sinds februari 2021 staat bij de ingang van de Pauluskerk aan het Willem de 
Zwijgerplantsoen een Voedselbankbak. Hier kun je 24 uur per dag en 7 dagen 

per week houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Overvecht. Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! 
Wist je dat je de Voedselbank Overvecht ook fi nancieel kunt steunen?  Dat kan op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 
t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

Inzamelbak voor de voedselbank 
Overvecht
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Wanneer je Tuindorp-Oost verlaat in noordelijke richting via de Eykman-
laan, herken je de omgeving achter het pompstation bijna niet meer. Waar 
eerst Zorgcentrum Tuindorp-Oost stond, begint nu de Hof van Tuindorp 
steeds meer gestalte te krijgen.

Er wordt gebouwd en opgeleverd in 
verschillende stadia. Buitenhof is vorig 
jaar betrokken door de bewoners van 
het zorgcentrum. Forthof, achter het 
benzinestation, is inmiddels opge-
leverd en de eerste bewoners hebben 
hun intrek genomen.

Funderingen van Winklerhof 
en Eykmanhof
Het boren van de funderingspalen 
van Eykmanhof is gereed. Hier vinden 
nu de grondwerkzaamheden plaats, 
zodat de palen gesneld kunnen 
worden. Het koppensnellen van palen 
is het verwijderen van het beton aan 
de bovenkant van de paal. De stalen 
wapeningsstaven worden dan zicht-

Werkzaamheden voor de fundering

‘t is historisch Sommige lezers bijten zich echt vast in onze 
historische foto’s. Ruurd Jonge Poerink en Wim 
ten Brinke kwamen tot dezelfde conclusie. 

Onderstaand - om te laten zien hoe degelijk het wordt aangepakt - het antwoord 
van Wim: “Wat een gepuzzel, maar ik ben eruit, denk ik, met dank aan Google Earth, 
Google Maps en de site van woningbouwdata. (https://parallel.co.uk/netherlands).

Wat zie je?
Rechts op de foto het schoolgebouw dat stond aan de Cohenlaan, de plek waar kortgeleden het blokje duurzame woningen 
is opgeleverd. Boven de school is vaag een kerktoren te zien; dat zou de kerk aan de rand van het Wilhelminapark kunnen zijn 
(Oudwijk, kerk is verbouwd tot appartementengebouw). Links van het schoolgebouw de torens van het Ooglijdersgasthuis. 
Daar links van, blinken in de zon de fl ats aan de Karel Doormanlaan, vervolgens links, en ook in de zon, het rijtje huizen aan 
de Wevelaan 65 t/m 91. Daar staat een rij met van elkaar gescheiden dakkapellen. Tussen Wevelaan en Karel Doormanlaan kijk 
je uit op wat nu het Kardinaal Alfrinkplein is. En de bouwkraan? Die staat daar voor de bouw van de fl at aan de Valetonlaan, 
vermoed ik.

Wanneer gemaakt?
Echt de begintijd van Tuindorp Oost. Zelf woon ik aan de Huizingalaan, ons huis is opgeleverd in 1963, ik kan op de foto niet 
goed zien of onze straat al bebouwd is. Volgens de site, waarop je kunt zien in welk jaar woningen in Nederland zijn gebouwd 
moet de foto wel in 1963 zijn gemaakt, want in dat jaar is in Tuindorp-Oost alleen de Wevelaan 65-91 gebouwd, de rest had 
zich nog niet aan z’n fundamenten ontworsteld. In 1964 stond er al veel meer overeind.

Standplaats?
De fotograaf stond aan de Eykmanlaan (waar het fi etspad afbuigt naar de oversteek richting Jordanlaan), keek uit over de 
vijver, links van het water ligt de Valetonlaan (langs de achterkant van De Gaard, die nog gebouwd moet worden). Dit zouden 
(via Google Maps) de coordinaten van de locatie kunnen zijn: 52.1071, 5.1340.”

baar. Deze worden verbonden aan de 
wapening in de funderingsbalken en 
poeren, zodat alles klaar staat voor 
de keldervloer. De kelderbak van 
Winklerhof is op hoogte met daaraan 
de staalconstructie gekoppeld. Vanaf 
eind januari 2021 is er begonnen 
met het plaatsen van de steiger rond-
om dit gebouw om vervolgens te 
kunnen starten met het leggen van 
de breedplaatvloeren van de begane 
grondvloer.

Wij hopen in het zomernummer een 
bewoner van Forthof aan het woord 
te kunnen laten in de Wijkkrant om te 
vernemen hoe de eerste bevindingen 
zijn. En wanneer de coronamaat-

regelen het toelaten, willen we ook 
een kijkje nemen in het zorgcentrum. 
Met dank aan Lithos voor input.

Hof van Tuindorp: update van de nieuwbouw
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T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt 
door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers en 
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het initiatievenfonds.
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                                                                          Deze foto’s zijn in de wijk genomen. Ter gelegenheid van het 40-jarig 
werkjubileum van de broodbezorger. De Lubro-fabriek, wie kan zich dat 
nog herinneren? Tarvobrood, dat is heel anders dan Bums dwars-

gebakken, toch? Zandmoppen, dat klinkt ook heel verleidelijk. En zo’n Spijkstaal-bezorgwagen, nostalgie ten top. 
Wie herkent waar hij aanbelt (of sta je zelf op de foto, met capuchon?), wie weet hoe de man heet en ...... wanneer de 
foto’s genomen zijn? Mail naar de redactie: redactie@tuindorpoost.nl

Historische foto’s
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